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Dc Ip  - Ti do - Hinh phüc 

Ninh BIn/i, ngày 03 tháng 11 nám 2022 
S&  113  /BTCD 

V/v thông báo k& 1un 
cüa Chü tjch UBND tinh 

tai buôi tiêp cong dan 

KInh gui: Ong Dinh Quang Lé, 
TrCi t.i thôn 4, xâ Phü Long, huyn Nho Quan 

Ngày 26/10/2022, tai  Trii sâ tip cong dan cüa tinh, dng chI Chü tjch UBND 
tinh dã then &m và tiêp O1g Dinh Quang Lé,, trátai thôn 4, xâ Phü Lpng,, huyn 
Nho Quan, vâi ni dung: dê nghj lien quan den tiên d thirc hin thu hôi dat nông 
nghip cUa gia dInh ông dê thirc hin Du an xây rng Trung tam iông, gà qhât 
hrqng cao ti xã Phü Long cüa Côig ty cô phân giông chän nuôi 4iên Bäc; dông 
thi phán ánh vic ti'r näm 2010 4ên nay, gia dInh ông bj han  chê boat ng san 
xuât nông nghip (khong dugc cap giây chi'mg nhn quyên sü diing dat, không 
dixçic trông cay lâu nàm). 

V ni dung nay, UBND tinh dä có Thông báo so 64/1B-UBND ngày 
02/11/2022 thông báo kêt lun cüa dông chI Chü tjch UBND tinh ye nOi  dung vi vic 
cüa ông Dinh Quang Lê, nhu sau: 

"N5i dung nay, 0th tjch UBND tinh yêu ccu: 
- Sà Ké hogch và Ddu tw chi trI, pho'i hctp vài Sà Tài nguyen và Mói fru'ô'ng, 

UBND huyn Nho Quan kiêm tra, báo cáo UBND tinh ye tiên d5 thyv hin Du' an, 
các khó khàn vu'áng mac và dê xuát phirong an giái quyêt. Thai hgn xong tru'ó'c 
ngày 30/11/2022. 

- UBND huyn Nho Quan chü trI, phdi hcip vói Sá Ké hogch và DLU tu' k/em 
tra, lam vic vó'i cong dan ye n5i dung dê nghj, phán ánh, CO van ban trá lài cOng 
dan và báo cáo kêt qua ye UBND tinh trtthc ngày 30/11/2022." 

Trên day là kt lun chi do cüa Chü tjch UBND tinh d,i vri ni dung vii vic 
cüa ông Dinh Quang Lê. 

Ban Tip cOng dan tinh thông báo cho ông Dinh Quang Lê duçic bit./. 

No'i n/gin: 
- Nhu trên; 
- Liru: VT, VP1O 
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